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1. Lovliggørelse af placering af sommerhus på ejendommen 

Musvågevej 38, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Ejerne af et ulovligt placeret sommerhus på ejendommen Musvågevej 38, 9982 

Ålbæk, har søgt deres sag genbehandlet af plan- og miljøudvalget i ny 

Frederikshavn kommune.  

  

Der er til den oprindelige ejer den 9. april 2002 udstedt byggetillad else til opførelse 

af sommerhus på ejendommen. I byggetilladelsen blev der bl.a. stillet krav om at 

byggeriet skulle afsættes af landinspektør.  

  

Den 15. april 2003 modtager forvaltningen besked om at ejendommen er overtaget 

af de nuværende ejere, via deres advokat.  

  

Den 6. maj 2003 modtager forvaltningen en dispensationsansøgning fra 

landinspektør som oplyser at sommerhuset er placeret forkert på grunden. 

Afsætningsplanen viste, at det ene hjørne er placeret 4,62 m fra vej (skal være 

mindst 5m) og 5,2 m fra skel (skal være mindst 5,0 m), det andet hjørne er placeret 

1,82 m fra skel (skal være mindst 5,0 m).  

  

Der blev efterfølgende afholdt 2 møder med den oprindelige ejer, hvorefter 

forvaltningen besluttede at der ikke kunne meddeles dispensation til placeringen, 

men kom frem til 3 løsningsforslag:  

 Bygningen nedrives / flyttes 

 Der købes nødvendigt areal af naboen 

 Der tinglyses byggeretsligt skel på nabogrunden 
  

Sagen blev den 7. februar 2006 behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i Skagen 

kommune, som besluttede at fastholde at byggeriet lovliggøres ved et af de 3 

ovennævnte løsningsforslag. Lovliggøres byggeriet ikke derefter, skal sagen 

videregives til politiet. 

  

Sagen blev den 12. september 2007 videregivet til politiet, som dog tilbagesendte 

sagen 15. august 2008 da der var tvivl om at det fremsendte påbud, var blevet 

varslet korrekt iht. lovgivningen.  

  

Den klagende part er ejeren af naboejendommen Musvågevej 36, som aldrig er 

nået til enighed med hverken den oprindelige ejer eller de nuværende eje re af 

sommerhuset, om at byggeriet lovliggøres ved et af de 3 benævnte forslag i 

udvalgets afgørelse af 7. februar 2006.  

  

Den 3. maj 2011 udsteder Frederikshavn kommune nyt påbud i sagen som 

fastholder at byggeriet skal lovliggøres iht. tidligere afgørelse fra Teknik- og 

Miljøudvalget i gl. Skagen kommune, besluttede den 7. februar 2006.  

  

De nuværende ejere har efterfølgende på møde byggemyndigheden og fmd. for 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9314 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kejn 

 Besl. komp: PMU 
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Plan- og Miljøudvalget, forlagt deres situation, samt på ny ansøgt om dispensation 

for sommerhusets placering. Der er ved disse lejligheder ikke indkommet konkret 

nyt til sagen, dog lige foruden at såfremt byggeriet ikke kan godkendes med den 

nuværende placering, er de villige til af fjerne 3 m væg ved den overdækket 

terrasse, som vender over mod klagers ejendom, således den overdækket terrasse 

vil fremstå mere åben.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen var på opførelsestidspunktet omfattet af lokalplan nr. 12-S10 med 

følgende afstandskrav i § 7.4 ”Bebyggelsen må ikke opføres nærmere vejskel end 

5 m. Afstanden til øvrige skel må ikke være mindre end 5 m”.  

  

Lokalplan nr. 12-S10 er i september 2011 afløst af lokalplan SKA.S.11.10.01 som 

har følgende afstandskrav i § 5.7 ”Hovedhus samt sekundær bebyggelse der er 

sammenbygget med hovedhuset, må ikke placeres nærmere skel end 5 m”  

  

Såvel tidligere, som nuværende praksis i gl. Skagen kommune og ny 

Frederikshavn kommune, har været og er, at afstandskravene i den for området 

gældende lovgivning skal overholdes. 

  

Det kan ikke udelukkes at en opblødning i håndhævelsen af de i lovgivningen 

fastlagte afstandskrav, kan medføre en præcedens skabende virkning, på 

fremtidige ansøgninger om dispensation for ulovligt placeret byggerier og evt. 

kommende byggerier i området. 

  

I henhold til planlovens § 19 kan der dispenseres for bestemmelserne i en lokalplan 

forudsat dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i 

planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold til den aktuelle sag 

ses der intet til hindre for, at meddele dispensation til den ansøgte afvigelse. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 der meddeles afslag på fremsendte dispensationsansøgning om 
lovliggørelse af sommerhusets nuværende placering, og at tidligere 

afgørelse af Teknik- og Miljøudvalget i gl. Skagen kommune af 7. februar 
2006, fastholdes.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Et flertal af udvalget vedtog at iværksætte nabohøring med henblik på meddelelse 

af dispensation. Paul Rode Andersen tiltræder indstill ingen.  

  

 

Bilag 

(2002) Ansøgning om disp. af 7. maj 2003 (dok.nr.100565/11) 

(2006) T.U. afgørelse af 7. februar 2006 (dok.nr.100667/11) 

Påbud af 3. maj 2011 (dok.nr.100904/11) 

(2011) Ansøgning om dispensation.pdf  (dok.nr.100957/11) 
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- luftfoto (dok.nr.101321/11) 
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2. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.CE.10.35.02 og 

kommuneplantillæg nr. 09.21. Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget for et centerområde ved Flade Engvej i Frederikshavn har været 

udsendt i offentlig høring i perioden fra den 9. februar 2011 til den 6. april 2011.  

  

Området omfatter et areal på ca. 1,8 ha til centerformål, og er beliggende på 

hjørnet af Hjørringvej og Flade Engvej i Frederikshavn. Lokalplanen åbner 

mulighed for at området kan anvendes til hhv. én dagligvareforretning på maks. 

1.050 m
2
, udvalgsforretninger på samlet maks. 1.900 m

2
 samt butikker til særlig 

pladskrævende udvalgsvarer på samlet maks. 7.00 m
2
. 

  

Der er indsendt 33 indsigelser/bemærkninger til forslaget, som er behandlet i 

indsigelsesnotat af 21. september 2011. Indsigelserne omhandler hovedsageligt 

bebyggelsens placering og højde mod boligområdet øst for lokalplanområdet samt 

vejadgangen til området fra Abildvej.  

  

Indsigelserne har givet anledning til følgende rettelse/tilføjelse i lokalplanen, § 5.1:  

  

”Inden for en afstand af 10 m fra skel mod matr. 54, må der inden for byggefeltet 

maksimalt opføres byggeri med en samlet facadelængde mod østligt skel på (antal 

meter svarende til 70% af matrik lens længde(udregnes)). Den enkelte bygning må 

have en facadelængde mod østligt skel på maks. 40 m. Der skal min. være 15 m 

mellem de enkelte bygninger inden for zonen. Zonen er vist på bilag 2.” 

  

For at imødekomme indsigelser vedr. vejadgangen til Abildvej foreslås følgende 

tiltag: 

  

 Der tillades kun kørsel med lastbil i forbindelse med varetransport, dvs. 
kørsel med køretøj under 3.500 kg. (personbil) forbudt. Forbuddet/tilladelse 
skiltes. 

 Ved udkørsel til Abildvej tillades kun venstresving (mod Flade Engvej). 
Dette skiltes. 

 Restrektionerne fastholdes så længe, der er folkeskole på Abildvej. Ved 
ophør af skolen bortfalder disse og vejlovgivningens almindelige regler er 

gældende.  
  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at 
Lokalplan FRE.CE.10.35.02  - Centerområde ved Flade Engvej og 
kommuneplantillæg 09.21 vedtages endeligt med de ændringer, der 

fremgår af indsigelsesnotat af 21. september 2011, samt de ændringer 
vedr. vejforhold, der fremgår af ovenstående sagsfremstilling.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/10523 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Udvalget ønsker fremlagt et revideret lokalplanforslag, der dels udlægger konkrete 

byggefelter, der tager hensyn til naboforholdene og dels præciserer tidsmæssige 

begrænsninger på anvendelse af vejadgangen til Abildvej under hensyntagen til 

skoletider.  

Planen forelægges naboer og bygherre i et møde forinden endelig behandling.  

 

Bilag 

Indsigelsesnotat lp FRE CE 10 35 02.pdf  (dok.nr.99721/11) 

Byrådet den 26.01.11.pdf  (dok.nr.99757/11) 

KPT.09.21PMU04.10.11.pdf  (dok.nr.101341/11) 

Lokalplan FRE.CE.10.35.02PMU04.10.11.pdf  (dok.nr.101484/11) 
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3. Endelig vedtagelse af FRE.B.15.14.01 Boligområde Niels 

Mørchs Gade 17, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på mødet den 25.maj 2011 udsendelsen af lokalplanforslag 

FRE.B.15.14.01 samt kommuneplantillæg 09.28 vedrørende boligområde Niels 

Mørchs Gade 17, 9900 Frederikshavn i offentlig høring.  

  

Ved offentlighedsfasens udløb den 17.august 2011 havde Center for Teknik og 

Miljø modtaget 6 bemærkninger og indsigelser. Disse er resumeret i det notat, der 

er vedlagt dagsordenen som bilag.  

  

I de indkomne indsigelser er der særligt fokus på tre problematikker vedrørende 

parkering og trafikafvikling, bebyggelsens omfang samt indkigsgener.  

  

Center for Teknik & Miljø finder, at de i indsigelserne beskrevne problematikker 

ang. parkeringsforholdene i Niels Mørchs Gade er reelle. Det er dog fagcentrets 

vurdering at gadens generelle problem ikke skal løses gennem parkeringskravene 

på Niels Mørchs Gade 17.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at  lokalplan 
FRE.B.15.14.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.28 vedtages endeligt  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Indsigelsesnotat NMG17.docx (dok.nr.95746/11) 

Lokalplan_Endelig_NMG17 (dok.nr.100803/11) 

KommuneplanTillæg_Endelig_NMG17 (dok.nr.100807/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/2290 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4. Nedrivning og opførelse af bebyggelse Østerlågen 1, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Byggefirma har på vegne af ejeren fremsendt skitseprojekt for nedrivning af 

eksisterende parcelhus samt udhus/garage og opførelse af nyt parcelhus med 

udhus på ejendommen beliggende Østerlågen 1, matr.nr. 268 n, Skagen Bygrunde, 

Skagen.  

En renovering og ombygning af den nuværende bebyggelse, der omfatter et 

parcelhus i 1½ plan med et etageareal på 107 m
2
, herunder en mindre, kælder 

samt særskilt garage/udhusbyggeri på 24 m
2
, oplyses at være uhensigtsmæssigt 

på grund af bygningernes tilstand. Der er medsendt billeddokumentation.  

Der ansøges derfor om tilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse.  

Projektforslaget for den nye bebyggelse omfatter et vinkelhus i 1 1½ plan med 

delvis udnyttet tagetage, en mindre kælder, udhus og overdækning på i alt 35 m
2
. 

Det samlede etageareal er på 173 m
2
. 

Huset tænkes opført med proportioner og materialevalg som den nuværende 

bebyggelse, dog er det nye hus placeret parallelt med øst skel, for at få en 

maksimal udnyttelse af grunden og skabe mulighed for parkeringspladser.  

Grundarealet er 488 m
2
 og bebyggelsesprocenten vil blive 35%. 

Ansøgeren oplyser, at der ikke er dispensationer i projektet, da bebyggelsen 

overholder gældende regler, samt kommuneplanens rammedelhøjde, taghældning, 

kviste m.m. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område omfattet af følgende:  

 Lokalplan nr. 5. 

 Kommuneplanens rammedel nr. SKA.B.02.02.  

 Bygningsreglementet BR 2010.  
  

  

Lokalplan nr. 5 afsnit 1. ”Formålet med denne plan er at sikre områdets nuværende 

karakter, for derved at bevare det værdifulde og særprægede bybillede.”  

Afsnit 3 i lokalplanen fastsætter følgende:”Bebyggelse indenfor området må kun 

med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden ændres.”  

I fodnote til lokalplanens afsnit 3 er optaget følgende:”Opmærksomheden henledes 

på, at byrådet har til hensigt at søge området bevaret. Således må ændringer i 

bebyggelsens placering og ydre udformning, materialevalg, farver og lignende kun 

udføres med byrådets tilladelse.” 

Der er ikke i lokalplanen optaget bestemmelse om højst tilladelige 

bebyggelsesprocent, derfor vil bygningsreglementets afsnit 2.7.1 stk. 3 være 

gældende, der fastsætter bebyggelsesprocenten til 30.  

  

Kommuneplanens rammedel for området fastsætter bla. følgende: 

Bebyggelsesprocenten 35%, etageareal maks. 1½ etage, bygningshøjde på maks. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/8795 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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højde 7,5 meter, taghældning mellem 40-45 grader. Ved udbygninger (udskud) kan 

andre taghældninger tillades. Der kan tilladelse kviste, tagbeklædning med røde 

vingetegl.  

  

  

Center for Teknik og Miljø’s (CTM) samlede vurdering er følgende:  

Den nuværende bebyggelse er efter en besigtigelse af ejendommen vurderet, at 

være i meget dårlig bygningsmæssig stand. 

Det er vigtigt, at en ny bebyggelse er med til at fastholde den samlede bebyggelses 

karakter på Østerlågen, som for de fleste bygninger vedkommende er placeret tæt 

ved vejskel.  

Det fremsendte skitseprojekt vurderes, at overholde de rammebestemmelserne i 

kommuneplanen.  

En evt. tilladelse til et nybyggeri vil medføre, at sagen først skal udsendes i 

naboorientering og partshøring for overskridelse af bebyggelsesprocenten (BR 

2010) samt, at den nuværende bebyggelse ønskes nedrevet. (Lokalplan nr.5).  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på det ansøgte, på baggrund af 
bebyggelsesprocenten på 35 % samt at det ansøgte vurderes at være for 

dominerende i området.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Ansøgning med bilag (dok.nr.101282/11) 

kommuneplan rammer (dok.nr.101310/11) 
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5. Dispensationsansøgning i forbindelse med opførelse af 

garage på Skagavej 143, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt, fremsender på vegne af bygherre, ansøgning om nedrivning af ældre 

garage og opførelse af ny garage og overdækket areal, indenfor en afstand af 2,5 

m fra naboskel.  

Garagen tænkes opført i træ og med saddeltagskonstruktion beklædt med tagpap.  

Højden fra terræn til overkant tagrygning er 3,01 m. 

En del tag, tagfladen overskrider dermed den maksimale højde på 2,5 m, som 

Bygningsreglementet fastsætter i afsnit 2.7.6 stk.2 pkt., for bebyggelse, nærmere 

naboskel end 2,5 m. 

Hovedbygningen på ejendommen er udført med saddeltag med samme 

taghældning og tagbeklædning af pap, som den ansøgte garage.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område, der er omfattet af kommuneplanens 

rammedel SKA.B.05.02.  

Der er ikke i rammebestemmelserne optaget bestemmelser om garager. 

En evt. tilladelse til det ansøgte, vil medføre en dispensation fra 

bygningsreglementets bestemmelse, efter en forudgående naboorientering.  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at garagen med ansøgte tagform, vil medvirke 

til at forstærke karakteren af ejendommens og områdets bebyggelse.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der foretages naboorientering i sagen og såfremt der ikke kommer 
indsigelser til det ansøgte, færdigbehandles sagen af Center for Teknik og 
Miljø.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Materiale til PMU (dok.nr.100939/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/7542 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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6. Byggeansøgning for opførelse af sommerhus Elefantvej 10, 

Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Byggefirma fremsender på vegne af bygherren, projekt for opførelse af nyt 

sommerhus på ejendommen Elefantvej 10, matr. nr. 20 an, Råbjerg Ejerlav.  

Projektet omfatter opførelse af et sommerhus, overdækket terrasse og garage med 

et samlet areal på 166 m
2
. 

Bygherren ansøger om dispensation fra lokalplanens fastsatte bestemmelse 

omkring taghældningen, som ønskes udført med 30 grader og med en 

tagbeklædning af sorte betontegl eller sorte bølgecementplader.  

Bygherren oplyser, at den type sommerhus, som er valgt, er ”født” med en 

taghældning på 30 grader og sorte betonteglsten som normal standard.  

De planlagte hemse vil blive ubrugelige, på grund af loftshøjden, såfremt 

taghældningen ændres. 

Tagbeklædningen ønskes udført med sorte betontagsten, så planlagte solfangere 

kan nedbygges i taget, hvilket ikke er muligt med et tag belagt med tagpap, 

alternativt et tag med sorte bølgecementplader.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område, omfattet af lokalplan nr. 210-S vedtaget den 

7. november 2005. 

En af lokalplanens formål er, at sikre at bebyggelsen får et bygningsmæssigt 

harmonisk udseende.  

Lokalplanens afsnit 7.4 fastsætter, at tage på ejendommen skal udføres som 

symmetrisk saddeltage uden afvalmning.  

Saddeltage skal gives en hældning på mellem 15-25 grader med en tagbeklædning 

af enten græstørv, grå cement bølgeplader eller sort tagpap.  

Center for Teknik og Miljø har følgende bemærkninger:  

Det vurderes, at taghældningen umiddelbart kan ændres, således at 

bestemmelserne i lokalplanen overholdes. 

Hvis der yderligere gives mulighed for 1-2 nye typer tagbeklædning, som 

betontagsten eller sorte bølgeplader, vurderes det, at den samlede bebyggelse, 

ikke vil fremstå harmonisk.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der meddeles afslag til de ansøgte dispensationer. Bygherren opfordres til 
at fremsende et tilrettet projekt, der overholder bestemmelserne i 

lokalplanen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4959 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag 

Ansøgning, disp.ansøgning og tegninger til PMU (dok.nr.100713/11) 
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7. Ansøgning om opstilling af husstandsvindmølle, Kærvej 32, 

Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 til opstilling af en 

husstandsvindmølle på Kærvej 32, Aalbæk. Ved det ansøgte opstilles en vindmølle 

med en effekt på 6 kW og en totalhøjde på 17,75 meter. Ansøgningen kræver 

foruden landzonetilladelse også dispensation fra skovbyggelinien efter 

Naturbeskyttelseslovens § 17.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Det fremgår af kommuneplanens retningslinier for opstilling af husstandsvindmøller, 

at husstandsvindmøller kan opstilles på arealer, der i kommuneplanen er udlagt 

som jordbrugsområde. 

  

Arealerne, hvor det ansøgte er beliggende, er i kommuneplanen udlagt som 

Naturområde. Opstillingen er dermed ikke i overensstemmelse med 

bestemmelserne i kommuneplanen. Det er dog vurderet, at den konkrete placeri ng 

ikke er i problematisk i forhold til områdets landskabs- og naturværdier. Dette 

skyldes, at der i nærområdet er placeret en anden husstandsvindmølle og at der 

øst for den ansøgte placering ligger et eksisterende erhvervsområde med tekniske 

anlæg, herunder en antennemast. Det vurderes desuden, at møllen placeres i et 

relativt lukket landskabsrum og ikke vil være synlig på større afstande.  

  

Det vurderes at fravigelsen af kommuneplanens retningslinier for opstilling af 

husstandsvindmøller er af mindre væsentlig karakter og ikke kræver udarbejdelse 

af et kommuneplantillæg.  

Der er foretaget naboorientering af de omkringliggende ejendomme. Dette har givet 

anledning til bemærkninger fra ejerne af to af de omkringliggende ejendomme. Den 

ene af disse vedrører støjen fra vindmøllen, idet naboen forbeholder sig ret til at 

klage, såfremt vindmøllens støj vil blive generende. Den anden bemærkning 

vedrører et internt forhold mellem vindmølleproducenten og den pågældende nabo.  

Med hensyn til bemærkningerne vedr. støj skal det bemærkes, at det vil være en 

forudsætning for en landzonetilladelse til det ansøgte, at vindmøllens støjpåvirkning 

af omgivelserne overholder de i bekendtgørelse om støj fra vindmøller angivne 

grænseværdier. Såfremt der efter opsætning af vindmøllen indkommer klage over 

vindmøllens støjforhold og det konstateres, at støjpåvirkningen overstiger 

grænseværdierne i bekendtgørelsen, vil ejeren blive pålagt at reducere støjen, så 

den overholder bekendtgørelsens krav.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og miljø indstiller, at  

  

 der meddeles landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinien til den 
ansøgte placering af vindmøllen med den ændring, at vindmøllen opføres 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4671 

 Forvaltning: Center for Teknik og 

Miljø 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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med møllehus og vinger, malet i hvid eller lys grå farve.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 
Bilag 

Ansøgning (dok.nr.98815/11) 

Nabobemærkninger (dok.nr.101388/11) 

Ansøgers kommentarer til nabobemærkninger  (dok.nr.98693/11) 
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8. Anmodning om igangsætning af lokalplanlægning, matr.nr. 

1kq, Bangsbo, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Landinspektørfirmaet Nellemann og Bjørnkjær har anmodet om igangsætning af 

planlægning for et areal syd for Gærumvej i Frederikshavn. Arealet ligger i 

landzone og er solgt af kommunen til boligforeningen Vesterport. Salget skete 

under betingelse af, at køber skal forestå udarbejdelse af lokalplan for arealet. 

Boligforeningen ønsker først at tage arealerne i anvendelse til boligbebyggelse om 

4 - 5 år, så lokalplanen forventes udarbejdet som en rammelokalplan, der overfører 

arealerne til byzone.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Arealet er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 

FRE.B.12.25, der er udlagt til boligområde. Arealet er beliggende i landzone og 

skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. Det er ved en fejl angivet i 

kommuneplanen at maks. etageantal er 25 m og maks. bygningshøjde er 7 etager. 

Dette er i forbindelse med udbuddet af arealerne reduceret til maksimalt 4-5 etager. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der igangsættes planlægning som anmodet  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Henvendelse vedr. igangsætning af planlægning (dok.nr.98247/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6318 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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9. Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for ejendommen 

Elmevej 4, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Advokat anmoder på vegne af ejer af virksomheden NetOp om, at der udarbejdes 

ny lokalplan for ejendommen Elmevej 4, Ålbæk med henblik på at muliggøre 

udvidelse af virksomhedens lagerfaciliteter.  

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. april 2010 at dispensere fra 

Byplanvedtægtens bestemmelser og godkende udvidelse af lager med 115 m
2 

med 

baggrund i mindre udvidelse af eksisterende lovlig virksomhed.  

  

Naturklagenævnet besluttede ved afgørelse af 2. maj 2011, at kommunens 

afgørelse ophæves, idet nævnet ikke fandt, at der kunne dispenseres fra 

byplanvedtægten. Opførelse af en lagerbygning i området kan kun foretages efter 

tilvejebringelse af en lokalplan, der åbner mulighed herfor.  

  

Den ny lokalplan skal kun give mulighed for det samme, som Plan - og 

Miljøudvalget tidligere har givet tilladelse til, dvs. en udvidelse af virksomhedens 

lagerfaciliteter med netto 115 m
2
. 

  

Anmodningen begrundes med, at virksomhedens forme til produktion af bånd til 

garnophalere i så fald kan opbevares i lagerbygning i umiddelbar tilknytning ti l 

produktionen.  

I dag opbevares formene på ejendommen Elmevej 3 og transporteres med 

gaffeltruck over Elmevej fra nr. 3 til nr. 4, gennemsnitlig 4 gange daglig. Der er tale 

om i alt 30-35 forme i forskellig størrelse op til 1,5 meter i diameter og knap 1 meter 

i bredden.  

  

Der er ikke tale om, at der med tilbygningen skabes mulighed for en 

produktionsudvidelse.  

  

Der foreligger positiv tilkendegivelse fra nærmest boende nabo. 

Ejendommen Elmevej 4 er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.11.01 og 

omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 8, delområde A. 

Af kommuneplanen fremgår, at områdets anvendelse er helårsboliger med 

tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, 

dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener 

for omgivelserne og uden at boligområdets karakter ændres.  

Byplanvedtægtens delområde A må kun anvendes til boligformål. Der må ikke 

indenfor området udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, 

rystelser, ekstra trafik og parkering eller ved sit udseende eller på anden måde 

efter byrådets skøn er til ulempe for omgivelserne.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 08/6851 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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lokalplan og byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i 

planen/vedtægten, dvs. planen/vedtægtens formål og anvendelse. Videregående 

afvigelser kan kun foretages ved at tilvejebringe en ny lokalplan.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Plan- og Miljøudvalget behandlede tilbage i august 2008 en anmodning om nyt 

plangrundlag således, at ejendommene Elmevej 3 og 4 begge kun anvendes til 

erhvervs formål. Elmevej 3 dog kun til lager og Elmevej 4 gives mulighed for 

udvidelse af lagerfaciliteter med ca. 170 m
2
 og i øvrigt lokalt erhverv på denne 

ejendom.  

Udvalget besluttede, at det nuværende plangrundlag skulle fastholdes.  

  

Ansøgningen blev herefter genfremsendt nu med henblik på realisering indenfor 

rammerne af gældende byplanvedtægt. Udvalget kunne ikke imødekomme 

ansøgningen. Afslaget blev påklaget til Naturklagenævnet, der stadfæstede 

Udvalgets afgørelse for så vidt Elmevej 4 og hjemsendte afslag for Elmevej 3 til 

fornyet behandling.  

  

Naturklagenævnet tilkendegav i sin afgørelse af 24. august 2009, at 

produktionsvirksomheden på ejendommen Elmevej 4 er lovlig bestående. Dette 

indebærer – udover retten til at benytte og vedligeholde ejendommen, som den er – 

også en vis ret til ajourføring eller udvikling af erhvervsudøvelsen på ejendommen. 

Opførelse af nybyggeri på 170 m2 til udvidelse af virksomhedens lagerkapacitet 

kan efter Nævnets opfattelse ikke betragtes som en naturlig og lovlig udvikling, der 

uden videre kan foretages. 

  

På baggrund af denne tilkendegivelse fremsendte ansøger ønske om opførelse af 

mindre lagerbygning. Tilladelsen hertil blev underkendt i Naturklagenævnet som 

allerede beskrevet under sagsfremstillingen.  

Nævnet anfører i den seneste afgørelse, at ajourføring eller udvikling af 

virksomheden alene omfatter mindre justeringer af virksomheden, der f.eks. skal 

foretages som følge af krav stillet efter anden lovgivning, og som blot medfører 

meget beskedne bygningsmæssige ændringer.  

  

For så vidt angår Elmevej 3 er lagerfunktion her senere godkendt som 

videreførelse af eksisterende lovlig anvendelse. En afgørelse, der er stadfæstet af 

Naturklagenævnet.  

På den baggrund er virksomhedens ønske om ændret plangrundlag nu reduceret til 

alene at omfatte ejendommen Elmevej 4. Den nye lokalplan skal alene give 

mulighed for videreførelse af den nuværende aktivitet suppleret med mulighed for 

opførelse af netto 115 m
2
 lager langs vestskel. 

Med baggrund i, at der ikke sker udvidelse af virksomhedens produktion og 

trafikken på tværs af Elmevej reduceres samt positiv tilkendegivelse fra nærmeste 

nabo kan fagcenteret anbefale, at udvidelse af lagerfaciliteterne Elmevej 4 søges 

realiseret gennem ny planlægning, konkret kommuneplantillæg og lokalplan.  
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Miljømæssige konsekvenser  

Seneste miljøtilsyn på virksomheden december 2008 og foråret 2009 har ikke givet 

anledning til særlig påtale.  

Flytning af forme fra lager Elmevej 3 til tæt på produktionsstedet Elmevej 4, 

minimerer trafikken tværs over Elmevej og dermed også støj mv. fra truckkørsel.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der igangsættes ny planlægning for ejendommen Elmevej 4, alene med 
henblik på udvidelse af lager med netto 115 m

2
.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Oversigt luftfoto.pdf (dok.nr.100432/11) 

Anmodning om udarbejdelse af ny lokalplan/tillæg til den for området gældende byplanvedtægt nr. 

8 (dok.nr.100267/11) 
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10. Opførelse af garage og udhus Lochers Vej 4, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejer ansøger om at opføre ny garage og udhus med toilet samt nedrive nuværende 

carport på ovennævnte ejendom.  

Garage og udhus har et samlet areal på 37 m
2
 og er beliggende helt i naboskel. 

Bebyggelsen ønskes opført med vandretliggende brædder og saddeltag med tegl 

eller tagpap. Bygningens samlede længde i skel udgør 9,60 meter  

  

På ejendommen er der i forvejen et udhus på 16 m
2
 beliggende nærmere skel end 

2,5 meter. Samlet bygningslængde nærmere skel end 2,5 meter, vil således blive 

13,6 meter.  

  

Ejendommen har et grundareal på 537 m
2
. Der er beboelse i én etage med kælder 

(lavliggende) med et bebygget areal på 128 m
2
 svarende til 24 % af grundarealet. 

  

Ansøgningen begrundes med ønske om at forny en gammel udtjent carport/garage 

med udhus til nyt, der passer sammen med naboens nyrenoverede 

udhusbygninger ved samme skel. Grundens udformning og størrelse 

nødvendiggør, at udhuset placeres, som skitseret på planen for, at der stadig kan 

være en rimelig have. Tilbygning til det nuværende hus er ikke mulig, bl.a. på grund 

af huset høje sokkel (fuld kælder).  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.02.01 og omfattet af 

lokalplanerne SKA.244.B og SKA.B.02.01.01. 

Ejendommens bebyggelse er ikke bevaringsværdig. 

  

Af lokalplan SKA.244.B, kap. 7.1 fremgår, at bebyggelsesprocenten for hver grund 

ikke må overstige 35 % og det bebyggede areal på hver grund, må ikke overstige 

20 %. For grunde med bebyggelse i 1 etage, må bebyggelsesprocenten ikke 

overstige 30 %. 

Af samme lokalplans kap. 7.2 fremgår, at for grunde indtil 600 m
2.

, må der ud over 

det bebyggede areal på 20 %, opføres én bygning på max. 20 m
2
, indeholdende 

garage og carport, udhus, drivhus eller lignende og eet udhus på max. 10 m
2
. 

Bygningerne kan opføres hver for sig eller sammenbygges. 

  

Det ansøgte betinger således dispensation fra lokalplanens bestemmelser om antal 

udhuse – her ønske om udskiftning af carport med garage og opførelse af ”mindre 

bygning” nr. 3 med toilet.  

Endvidere betinger en bygningslængde over 12 m eter nærmere skel end 2,5 meter, 

at der foretages en helhedsvurdering, jf. bygningsreglementets bestemmelser i kap. 

2.1. 

Der foreligger positiv tilkendegivelse fra berørt nabo.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/2909 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen, dvs. planens formål og anvendelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplanen for Østerby har bl.a. til formål at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet 

og æstetik i bymiljøet i Østerby. Begrænsningen i det antal bygninger og den 

størrelse, der må bygges på den enkelte ejendom, er udtryk for et ønske om at 

fastholde det nuværende bymiljø og undgå, at der sker utilsigtet fortætning af 

området.  

Traditionelt har der været opført et beboelseshus, evt. suppleret med anneks og et 

udhus. 

  

For huse kun i 1 etage er bestemmelserne i lokalplanens kap. 7.1 og 7.2 ikke 

éntydige. Der er tilladt en bebyggelsesprocent på max. 30 % for denne hustype. 

Det betyder, at der nødvendigvis må være et tilladt bebygget areal på samme 

størrelse, idet udhusareal kun på sammenlagt 30 m
2
 ikke indgår i beregning af en 

ejendoms etageareal. Bestemmelsen om max. tilladt bebygget areal på 20 %, har 

kun mening for bebyggelse i 1½ etage.  

  

For en-etages bebyggelse må der således gælde: For grunde indtil 600 m
2,

 må der 

udover det bebyggede areal på 30 % opføres højst må der højst opføres én 

bygning på max. 20 m
2
, indeholdende bl.a. garage og eet udhus på max. 10 m

2
.  

Indenfor rammerne af det bebyggede areal på max. 30 % af grundarealet, kan 

beboelsen opføres evt. suppleret med anneks. 

  

Jf. lokalplanens kap. 7.2 kan der kun opføres 2 udhuse. På Lochers Vej 4 er der i 

dag en carport med et areal på 20 m
2
 og et udhus, opført i 2009 på 16 m

2
.  

  

Trods det nye udhus, har en størrelse på 16 m
2
, vurderer fagcenteret, at carport 

med udhus kan godkendes udskiftet med garage i samme størrelse og i materialer i 

overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Vandrette brædder tillades 

ikke. 

  

Garagebygningen tilgodeser byggeretten med max. 12 meter i skel og de i 

lokalplanen fastsatte højdebestemmelser på max. 4,5 meter.  

Nyt udhus med toilet vurderes at stride mod lokalplanens bestemmelser om antal af 

huse af denne kategori, hvorfor dette ikke kan imødekommes.  

I vurderingen heraf har indgået, at der fortsat er restrumlighed til udvidelse af 

boligens bebyggede areal, evt. med anneks og ønsket om at undgå utilsigtet 

fortætning af området i strid med lokalplanens intention.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 carporten tillades udskiftet med garage i samme størrelse, dog tillades ikke 

beklædning med vandretliggende brædder 
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 der meddeles afslag på opførelse af udhus med toilet med henvisning til 

lokalplanens kap. 7.2.  
  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigt luftfoto.pdf (dok.nr.100430/11) 

Ansøgning med projekt og fotoserie.pdf  (dok.nr.100429/11) 
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11. Opførelse af nyt sommerhus Doktorstien 8, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om principiel stillingtagen til bebyggelsesprincip 

for nyt sommerhus med udhus samt lovliggørelse af udhus til anneks på 

ovennævnte ejendom.  

  

Nyt sommerhus ønskes opført som 2 længehuse i retning øst -vest og forbundet 

med mellembygning nord-syd. Sommerhusets bebyggede areal udgør 155 m
2
. 

  

Med samme retning dvs. øst-vest ønskes opført nyt udhus på 35 m
2
 og lovliggjort 

opført udhus på 36 m
2
 til anneks i forbindelse med sommerhuset. 

  

Ansøgningen begrundes med, at andre sommerhuse i området også har 

påbygninger. Dette søges dokumenteret ved foto af 5 andre sommerhuse.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.S.07.01 og omfattet af 

lokalplan nr. 56 – B.8 delområde D2.  

Heraf fremgår bl.a. at bygninger skal opføres som fritliggende længehuse, der 

orienteres øst-vest. Vinkelbygninger kan ikke tillades. 

Udhuse med karakter af hovedhusets, til f.eks. anneksbygning kan tillades, hvis de 

opføres i forbindelse med hovedhuset.  

Der må på hver matrikel højst opføres en carport/garage og et udhus.  

Realisering af projektet betinger således dispensation fra lokalplanens 

bestemmelser om bebyggelsesprincip. Naboorientering er ikke iværksat.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Principperne i planen er navnlig formålsbestemmelsen og de 

anvendelsesbestemmelser, der er fastlagt ud fra formålet, den planlagte struktur og 

fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplan nr. 56 – B.8 er godkendt i Skagen Byråd i 1987. Formålet med planen er 

for dette delområde at bevare området udenfor det tættere bebyggede byområde (i 

Højen) som et åbent naturområde med en sommerhusbebyggelse, der underordner 

sig landskabet og understreger kvaliteterne i Højen by.  

  

Højen by er karakteristisk med sine længehuse orienteret øst -vest. Dette princip er 

ønsket fastholdt også i sommerhusområdet.  

  

De ejendomme arkitekten henviser til er på nær en opført før lokalplanens 

godkendelse, dog er et sommerhus fra 1910 tilladt påbygget sidefløj/vinkel i 1998.  

En ejendom er opført i 2009 og vurderet at have fastholdt karakteren af længehus 
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trods mindre påbygninger på begge facader.  

  

Indenfor lokalplanområdet ses der ikke at være fortil fælde, der kan begrunde en 

fravigelse af lokalplanens princip med fritliggende længehuse.  

  

Det opførte udhus på 36 m2 orienteret øst-vest med træfacade og tegltag kan 

lovliggøres som anneks, hvis hovedhusets karakter tilpasses dette og hovedhuset 

placeres i tilknytning til ”anneksbygningen”. Det betinger dog en mindre 

dispensation for størrelsen, idet det bebyggede areal for udhuse ikke må overstige 

35 m2 jf. lokalplanens § 2.9.1. 

Ansøgers ønske om at opføre nyt udhus samtidig med lovliggørelse af andet udhus 

til anneks kan ikke imødekommes, idet der på hver matrikel kun må opføres en 

carport/garage og et udhus jf. lokalplanens kap. 2.9.3.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på ansøgning om opførelse af sommerhus bestående 

af 2 sammenbyggede længehuse og udhus nr. 2 på ejendommen 
Doktorstien 8. 

 anneksbygning søges godkendt med en størrelse på 36 m
2
, hvis 

hovedhuset placeres i tilknytning til annekset og får en karakter, der er 

tilpasset annekset. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigt luftfoto.pdf (dok.nr.100426/11) 

Ansøgning med bebyggelsesplan samt foto.pdf (dok.nr.100427/11) 
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12. Anden tagmateriale og taghældning nyt sommerhusområde 

Tranebærvej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Byggefirma, ansøger på vegne af ejer, om tilladelse til at anvende tagsten som 

tagmateriale på 30 °’s tag i forbindelse med opførelse af sommerhuse i det 

nyudlagte sommerhusområde syd for Ålbæk. 

  

Taget ønskes udført med betontagsten i en matsort farve og med taghældning på 

op til 30°.  

  

Ansøgningen begrundes med, at det er pænere med tagsten og så længe de er i 

matsorte, vil de ikke være til gene. Endvidere er der i forvejen i området huse med 

tagsten. 

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.S.11.15 og omfattet af 

lokalplan nr. SKA.239.S.  

Heraf fremgår af:  

 kap. 8.2, at tage skal fremstå som flade tage eller som symmetriske 
saddeltage med taghældning på 15-25 grader. Udhuse, carporte og 
lignende kan fremstå med anden taghældning.  

 kap.8.3, at tage skal fremstå med græstørv eller sort tagpap på lister. tage 
på udhuse, carporte og lignende kan fremstå i andet materiale.  

Det ansøgte betinger således dispensation fra lokalplanens bestemmelse efter 

konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen, dvs. planens 

formål og anvendelse. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplan nr. SKA.239.S  er ny og godkendt den 24. juni 2009. Der er endnu ikke 

opført nye sommerhuse i området efter denne plan.  

  

Bestemmelserne i lokalplanen er søgt tilpasset det nuværende fuldt udbyggede 

sommerhusområde, der ligger ud mod kysten øst for det nye sommerhusområde. 

De dominerende tagmaterialer er her eternit, metalplader og tagpap samt enkelte 

med cementsten og tegl.  

  

For at fastholde en lidt ydmyg bebyggelse, er taghældningen i det nye 

sommerhusområde fastlagt til 15-25° med mulighed for græstørv og tagpap. Et 

materialevalg, der også er tilpasset den natur, bebyggelsen placeres i.  

  

Lokalplanområdet giver mulighed for at opføre endda overordentlige store 

sommerhuse. Grundstørrelse på min. 1500 m
2
 og tilladt bebyggelsesprocent på 

max. 15 % giver mulighed for 225 m
2 

 stort sommerhus.  

Huse af den størrelse og også sikkert større udført med 30°’s taghældning og med 
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tagsten, vil virke dominerende og give området en anden karakter end tiltænkt. 

  

På den baggrund kan Fagcenteret ikke anbefale, at lokalplanen fraviges for så vidt 

angår taghældning og tagmateriale.  

Der kan ikke meddeles generel dispensation fra en lokalplan. Evt. dispensation 

betinger individuel og konkret behandling af den enkelte ansøgning, herunder 

naboorientering.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar  for Teknik og Miljø indstiller, at 

  

 bestemmelser i lokalplan nr. SKA.239.S  om sommerhusbebyggelsens 
taghældning og tagmateriale ønskes fastholdt.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Oversigt luftfoto.pdf (dok.nr.100935/11) 

Ansøgning.pdf (dok.nr.100933/11) 

Forslag til bebyggelse.pdf  (dok.nr.100934/11) 
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13. Ændret anvendelse af Thorshøj Skole, Hjørringvej 216, 

Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget forespørgsel om mulig tilladelse til at indrette privatdrevet 

behandlingstilbud i ovennævnte skole ejet af kommunen.  

  

Der påtænkes etableret kognitiv alkoholbehandling, dvs. modtage og behandle 

voksne mennesker, som har et alkoholmisbrug – en type misbrug, som hører under 

sundhedsloven. 

  

Med baggrund i skolens størrelse og det antal ansøger anser værende realistisk at 

kunne få i behandling, påregnes indrettet 2-3 afrusningspladser og behandling af 

op til 10 personer ad gangen. Der forventes et realistisk gennemsnit af indskrevne 

personer på ca. 10-11, men håber ansøger kunne fylde huset op. Med fuld 

udnyttelse bliver der max. 16 indskrevne personer.  

  

Der skal tilknyttes ca. 10 personaler i alt og et par stykker mere ved ”fuld hus”.  

  

Fra tidligere virke har ansøger erfaring for, at der er personer med misbrug, der har 

ønske om at komme i behandling udenom kommunerne som privatpersoner. Der er 

også personer med sundhedsforsikring, der kan tilbydes anden behandling end i 

dag.  

Endvidere kan samarbejdes med kommunerne, hvis de har borgere inde i 

behandling, der ikke har nok i dagtilbud, for at komme ud af et misbrug.  

  

Ansøger har ingen interesse i at ændre brugeraftalen for gymnastiksalen for 

Borgerforeningen, dog vil man gerne kunne disponere over gymnastiksalen i frie 

timer. 

  

Etablering af behandlingssted i skolen betinger nogle helt praktiske foranstaltninger 

med afgang til gymnastiksalen og også idrætsanlægget bag skolen.  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SAE.O.10.60 og omfattet 

af lokalplan 10.00 område O.10.60. 

Af lokalplanen fremgår, at området skal anvendes til offentlige formål, herunder 

skole, børnehave, værested, klubaktiviteter, idrætsområde med baneanlæg mv.  

I de eksisterende skolebygninger er der udover anvendelsen til skoleformål mv. 

mulighed for at indrette ældrevenlige helårslejligheder/boliger, ungdomsboliger, 

almindelige udlejningsboliger, en butik på maksimalt 200 m
2
 mv. Der er ikke 

helårsbeboelsespligt i området, men lejlighederne/boligerne skal leve op til 

bygningsreglementets regler for helårsbeboelse. 

Området er landzone.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid 

med bestemmelserne i en lokalplan, medmindre dispensation meddeles efter § 19.  
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Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Bygningerne på Thorshøj skole anvendes i dag til forskellige formål.  

Skolens hovedbygning blev i 1984 ombygget til områdekontor for 

socialforvaltningen. Socialforvaltningens ældreområde gør stadig periodisk brug af 

dele af denne bygning.  

Omklædning og badefaciliteterne ved gymnastiksalen anvendes af den lokale 

idrætsforening i forbindelse med brug af sportspladsen nord for skolen. Det forlyder 

også, at lokale anvender gymnastiksalen periodisk. Der ses ikke at vær e indgået 

formelle lejeaftaler.  

  

Arealerne omkring skolen indgår som naturlige adgangsveje mellem 

idrætsforeningens klubhus, omklædning og bad ved gymnastiksalen og de 

forskellige træningsbaner i området.  

  

Lokalplan 10.00 er godkendt i 2002 og skabt i et nært samarbejde med borgerne i 

Thorshøj. Planens formål er bl.a at åbne mulighed for ”udvikling” af landsbyen 

Thorshøj. Den beskrevne anvendelse af skolen fremadrettet til primært boligformål 

er netop udtryk herfor. 

  

Den påtænkte ”institution” skaber liv og også arbejdspladser i byen.  

  

Området er udlagt til offentligt formål. Det kan jf. vejledning om lokalplanlægning 

også være anlæg af almen karakter drevet af private, der arbejder under offentligt 

tilsyn. 

Der er intet lovgrundlag for, at alkoholbehandlingssteder skal godkendes. Ansøger 

ønsker alligevel at drive stedet efter ”Retningslinier for kommunal godkendelse af 

alkoholbehandlingssteder” således, at stedet kan komme på tilbudsportalen.   

Den påtænkte anvendelse som behandlingssted vurderes på det grundlag at kunne 

rummes indenfor gældende lokalplan. Fagcenteret vurderer dog, at der bør 

iværksættes partshøring i området, herunder høring af Skolens øvrige brugere 

inden endelig stillingtagen.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 den ansøgte anvendelse af Thorshøj Skole imødekommes principielt. Giver 
partshøring anledning til væsentlige bemærkninger genoptages sagen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 
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Bilag 

Oversigt luftfoto.pdf (dok.nr.100431/11) 

Ansøgning af 19.09.2011 (dok.nr.98376/11) 
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14. Opførelse af bolig i landzone, Voerså 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 13l, Nr. Voerså By, Albæk, ansøger om tilladelse til 

at opføre en bolig i 1 plan på 125 m
2
 boligareal samt garage.  

Sekundært foreslår ansøger, at arealet overføres til byzone og således vil indgå 

som en del af Voerså by.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen matr.nr. 13l, Voerså by, Albæk er beliggende i uplanlagt landzone 

umiddelbart tilgrænsende Voerså By, som er lokal- og kommuneplanlagt byzone.  

  

Parcellen er, jf. BBR registreret som ubebygget ”frijord” (uden landbrugspligt) med 

et grundareal på 4.775 m
2
, heraf 685 m

2
 vej.  

  

Opførelse af ny boligbebyggelse på parcellen vil stride mod et af hovedhensynene i 

landzonebestemmelserne, som er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og 

uplanlagt bebyggelse i det åbne land, og sørge for at byudvikling sker, hvor der i 

planlægningen, er åbnet mulighed herfor (f.eks. i udlagte bolig -rammeområder i 

kommuneplanen og lokalplanlagte byzoneområder).  

  

Udenfor byzoner eller lokalplanlagte områder til boligformål er praksis for 

landzonetilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse restriktiv, og der gives normalt 

afslag til opførelse af ny bebyggelse, som ikke er nødvendig for ejendommens drift 

som landbrug, skovbrug eller fiskerierhvervet.  

  

Synspunktet er, at selvom en enkelt bolig ikke gør så meget, vil det være et skridt 

mod en videre, gradvis og ukontrolleret udbygning af byen – hvilket ikke bør ske 

uden en forudgående planlægning, hvor alle beboere i området inddrages i 

overvejelserne om landsbyens udvikling.  

Ansøger henviser til to andre ejendomme i nærheden, hvor der er opført nye 

boliger. Center for Teknik og Miljø vurderer ikke at dette er et reelt 

sammenligningsgrundlag, idet disse to  ejendomme i BBR er registreret som 

bebyggede landbrugsejendomme, hvor der som udgangspunkt er gode muligheder 

for opførelse af driftsmæssige nødvendige bygninger, herunder 

udskiftning/renovering af eks. boligbebyggelse. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 ejendommen overføres til byzone og udlægges til boligområde via 

kommune- og lokalplanlægning som iværksættes på ansøgers 
foranstaltning.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 
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Bilag 

Oversigtskort - 20110927163949246.pdf (dok.nr.101604/11) 

Principiel forespørgsel om opførelse af enfamiliehus (dok.nr.76482/11) 
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15. Ansøgning om tilladelse til vintercampering, Råbjerg Mile 

Camping, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Råbjerg Mile Camping ansøger om tilladelse til vintercampering, omfattende 

autocamperpladsen og en del af den øvrige campingplads. 

  

Råbjerg Mile Camping har i maj måned 2011 opnået de nødvendige tilladelser til 

indretning af autocamperplads for 30 enheder.  

Campingpladsen har i dag kun tilladelse til sommercampering fra 1. marts til 31. 

oktober for maksimalt 500 enheder. Derudover har campingpladsen tilladelse til 

vinteropbevaring af op til 75 campingvogne i perioden 1. november til 28. februar.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. campingreglementets § 9 kan kommunalbestyrelsen give tillade til, at en 
nærmere afgrænset del af en campingplads benyttes til vintercampering, når 
planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige 

værdier, ikke taler imod. Såfremt campingpladsen er beliggende i et område, der i 

kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, 

naturområde el.lign., kan der ikke meddeles tilladelse til vintercampering. 
  

Som udgangspunkt kan maksimalt op til 50 % af campingpladsens enheder 

benyttes til vintercampering og vinteropbevaring og dette skal afgrænses i 

udlejningstilladelsen.  

En tilladelse til vintercampering skal indarbejdes i en ny udlejningstilladelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

I henhold til Kommuneplan 2009, retningslinie 4.2.3 vintercampering og 

vinteropbevaring, kan vintercampering kun tillades på campingpladser uden for 

de særligt værdifulde naturområder og vintercampering og vinteropbevaring af 

campingvogne kan kun finde sted på særligt afgrænsede arealer til formålet. Disse 

arealer skal placeres, så campering og opbevaring ikke virker unødigt skæmmende 

i landskabet.  

  

Råbjerg Mile Camping er ikke omfattet af udpegningen af særligt værdifulde 

naturområder i kommuneplanen og Center for Teknik- og Miljø vurderer, at 

vintercampering ikke vil berøre de naturhensyn som iøvrigt er i området (nærmeste 

Natura2000 område, beskyttede dyre/plantearter, økologiske forbindelse mv.)  

  

Det vurderes også, at der er taget hensyn til det landskabelige ifm.  selve 

indretningen af campingpladsen med særligt afgrænsede arealer til 

vintercampering og vinteropbevaring af campingvogne.  

Muligheden for vintercampering vil endvidere understøtte nogle af de hensigter 

som byrådet har fastlagt gennem Turismeredegørelsen, hvor der bl.a. fokuseres  på 

udvikling af helårsturisme og helt eksplicit fremhæver de potentialer som ligger i 

begrænsede udvidelser af campingpladser til vintercampering og autocampering.  
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 ansøgte udvidelse med vintercampering tiltrædes og anbefales fremmet i 
forbindelse med den videre sagsbehandling og meddelelse af 

udlejningstilladelse.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgningsmateriale vedr. vintercampering - 20110927161411645.pdf  (dok.nr.101600/11) 

Oversigtskort - 20110927162237047.pdf (dok.nr.101602/11) 
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16. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttet 

hede, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af Frederikshavnsvej 122B, Sæby, har ansøgt om byggetilladelse til et 

sommerhus på ca. 100 m
2
. Ansøger ønsker sommerhuset placeret på den sydlige 

tredjedel af matriklen, som er beskyttet hede efter naturbeskyttelseslovens §3. En 

byggetilladelse kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Resten 

af matriklen er ikke beskyttet natur. Kommunen kan kun dispensere fra 

naturbeskyttelseslovens §3 under særlige omstændigheder.  

  

Ansøger gør gældende, at han ikke tidligere er blevet gjort opmærksom på 

beskyttet natur på arealet. Lokalplanen fra 2010 beskriver ikke noget om beskyttet 

natur. Ansøger har i en mail-korrespondance forespurgt kommunen om 

sommerhuset frit kunne placeres på grunden, hvortil kommunen har svaret, at 

”sommerhuset kan placeres frit på grunden i en afstand af 5 meter fra skel, under 

iagttagelse af evt. tinglyste servitutter på ejendommen”. Beskyttet natur er generelt 

ikke tinglyst. Endvidere begrunder ansøger placeringen med, at den sydlige del af 

grunden ligger lidt højere i landskabet, hvorfor byggefirmaet har rådet ham til at 

bygge på denne del, så nedsivningsanlægget ikke skal hæves så højt over terræn. 

Endelig finder ansøger, at en placering på den sydlige tredjedel af grunden vil 

skæmme landskabet mindst, set fra stranden.  

Ansøger gør også gældende, at han har haft væsentlige udgifter til arkitekt m.m. 

Hvis kommunen ikke vil tillade den ansøgte placering, så ønsker han sine udgifter 

godtgjort, da han har projekteret sommerhuset efte r kommunens oplysninger om, 

at sommerhuset kunne placeres frit på grunden. 

Ansøgers bror har søgt om byggetilladelse på den beskyttede del af 

Frederikshavnsvej 122C, hvor samme forhold gør sig gældende. Det kan forventes, 

at der også vil blive bygget et sommerhus på Frederikshavnsvej 122A. 

Ifølge bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, så gælder 

naturbeskyttelseslovens §3 ikke for arealer, der lå i sommerhusområde den 1. juli 

1992. Matriklerne på Frederikshavnsvej 122A, 122B og 122C kom i 

sommerhusområde den 28. oktober 1992. På de specifikke arealer, hvor huset og 

nedsivningsanlæg ønskes placeret, er der ikke udpræget hedevegetation. I bilaget 

ses et luftfoto, med hedens afgrænsning samt den omtrentlige placering af 

sommerhusene og nedsivningsanlæggene.  

 

Juridiske konsekvenser 

Ifølge naturbeskyttelseslovens §3 er det ikke tilladt at ændre tilstanden af heder 

over 2500 m
2
. Ifølge naturbeskyttelseslovens §65 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen i 

særlige tilfælde gøre undtagelser fra bestemmelserne i §3.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af 
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sommerhus og nedsivningsanlæg på Frederikshavnsvej 122B og 

Frederikshavnsvej 122C.  

 dispensationen begrundes med, at der ikke er hedevegetation på de 
konkrete arealer, hvor sommerhuse og nedsivningsanlæg ønskes placeret.  

 dispensationen gives med bemærkning om, at der ikke kan forventes 
dispensation til eksempelvis at bygge terasse, brændeskur, garage eller 
lign. på de arealer, hvor hedevegetationen findes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

bilag.pdf (dok.nr.94998/11) 
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17. Dispensation til tagkonstruktion og tagmateriale, Havnen 

6A, Sæby  

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen, Havnen 6A i Sæby, har søgt om dispensation fra lokalplan 

4.66.0 Sæby Havn, til opførelse af en terrasseoverdækning på 14 m
2
 i forbindelse 

med en eksisterende terrasse. 

  

Tagkonstruktionen ønskes udført med en svag ensidig taghældning og med en 

transparent PVC tagbelægning af typen ”Fastlock” eller lign.  

I den for området gældende lokalplan 4.66.0 § 7.8 er der følgende bestemmelse: 

Bebyggelsens tage skal udformes som saddeltage, med en taghældning på 30 – 

50 grader. Som synlig tagbelægning skal der anvendes tegl eller sk ifer.  

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra bestemmelsen i 

lokalplan 4.66.0 § 7.8.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i havneområdet i Sæby, umiddelbart overfor det gamle 

skibsværft. Lokalplan 4.66.0. er udarbejdet i 1998 med det formål at sikre at det 

særlige miljø på havnen bevares og forbedres, herunder at fremtidig byggeri 

tilpasses områdets karakter og byggestil (lokalplanens formål § 1.).  

  

Kravet til at fremtidig bebyggelse skal udføres med saddeltag med en hældning på 

mellem 30 og 50 grader, samt en tagbelægning med enten tegl eller skifer, er med 

til at fastholde havnens særlige karakter og byggestil og give byggerierne et 

maritimt snit. 

  

Det ansøgte vurderes arkitektonisk at fravige, såvel ejendommens eksisterende 

bebyggelse, samt havneområdets særlige karakter og byggestil, og er dermed 

endvidere i strid med lokalplanens formålsparagraf.  

  

Der er ikke tidligere meddelt dispensation til lignende byggeri i lokalplanområdet.  

Såfremt der meddeles dispensation til det ansøgte, vil dette kunne have 

præcedensskabende virkning.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på ansøgte dispensationer samt at Center for Teknik- 
og Miljø fremtidig bemyndiges til at meddele afslag i lignende ansøgninger 

inden for lokalplanens område. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 
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Bilag 

- mail fra ejer (dok.nr.44838/11) 

- beliggendhedsplan (dok.nr.96831/11) 

Situationsplan.pdf (dok.nr.41320/11) 

Gavle og facader.pdf  (dok.nr.41319/11) 
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18. Ansøgning om dispensation fra gældende lokalplan på 

ejendommen Hermetikvej 9, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog henholdsvis den 8. og 21. september 2011 

ansøgning om udvidelse/ændring af nuværende produktion på havnen i Skagen. I 

denne forbindelse ansøges der bl.a. om etablering af flytbar kontorpavillion med 

vindfang (49 m
2
) jfr. fremsendte dispensationsansøgning.  

  

Kontorpavillionen ønskes opstillet udenfor lokalplanens byggefelt og der ønskes 

afvigelse i forhold til taghældning og lavenergibygninger m.v.  

  

Til gennemførelse af det ansøgte, skal der meddeles dispensation fra lokalplanen 

og gennemføres naboorientering hos berørte naboer m.v.  

  

Plangrundlag  

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.H.01.05, 

der udlægger området overordnet til havneområde. I den sydlige del af området må 

der etableres virksomheder, svarende til virksomhedsklasse 1 – 4 – lettere industri, 

serviceerhverv og liberale erhverv m.v.  

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. SKA.243.H 

  

Dispensationer fra lokalplanen   

Det ansøgte forudsætter, at der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser 

i Lokalplan SKA.243.H 

  

 Pkt. 3.2 der fastsætter, at alle nye bygninger skal opføres som 
lavenergibyggeri. Det vil sige som minimum klasse 1 byggeri.  

 Der ansøges om isolering svarende til BR-10 om flytbare pavillioner 
  

 Pkt. 5.2 der fastsætter, at bebyggelse kun må opføres inden for de viste 
byggefelter på kortbilag nr. 2 

 Der ansøges om opstilling af flytbar pavillion uden for anviste byggefelter i 
kortbilag og  

 Uden for ejendommens matrikel – d.v.s. på vej- og kajareal.  
  

 Pkt. 6.3 der fastsætter, at alle bygninger skal opføres med symmetrisk 
saddeltag med en hældning mellem 40 og 50 for bygninger med udnytte 

tagetage. For bygninger uden udnyttet tagetage dog en taghældning 
mellem 20 og 35 grader.  

 Der ansøges om ensidig taghældning på ca. 12 grader  
  

Det bemærkes at eksisterende produktionsbygninger er udført med fladt tag.  

  

Øvrige myndighedsforhold 

Der udarbejdes p.t en tilrettet miljøgodkendelse for virksomheden og tilsvarende 

gælder for spildevandsudledningen. 

Naboorientering m.h.t. afvigelser fra lokalplanen, er udsendt i høring hos respektive 
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naboer m.v. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

I henhold til planlovens § 19 kan der dispenseres for bestemmelsern e i en 

lokalplan, forudsat dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Principperne i planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold til den 

aktuelle sag/lokalplan, ses der intet til hinder for at meddele dispensation til de 

ansøgte afvigelser.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 ansøgte dispensationer meddeles, efter afsluttet naboorientering  
  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bilag 1 til PMU sag - (dok.nr.100792/11) 

Dispensationsansøgning til etablering af kontorpavillion - accept fra Skagen Havn (dok.nr.97979/11) 
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19. Ansøgning om dispensation fra lokalplan på ejendommen, 

Hamiltonvej 42, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog den 18.8.2011 en forespørgsel om opsætning af 

10 – 12 solcellepaneler på ejendommen Hamiltonvej 42, 9990 Skagen. Ved brev af 

6. september 2011 har vi besvaret ansøger vedrørende lokalplanens generelle krav 

i forbindelse med opsætning af solpaneler. 

  

Den 12. september 2011 modtager Center for Teknik og Miljø en 

dispensationsansøgning fra lokalplanens bestemmelser omkring opsætning af 

solenergipaneler. 

  

Der ansøges aktuelt om opsætning af 10-12 solcellepaneler – svarende til et 

samlet areal ca. 15 m
2
. 

Panelerne ønskes alene opsat på tagsider, vendende mod syd, jfr. fremsendte 

tegninger. 

  

Plangrundlag for ejendommen. 

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.S.07.01, 

der udlægger området til sommerhusområde. Herudover er ejendommen omfattet 

af lokalplan nr. SKA. 211-S.  

  

Dispensationer fra lokalplanen:   

  

Det ansøgte forudsætter følgende dispensationer fra lokalplan SKA.211-S 

  

 Pkt 6.2 der fastsætter, solenergipaneler skal opsættes på tag som 
ovenlysvinduer og forsynes med mat overflade. Panelerne må højst udgøre 

10 % af tagfladerne – Panelerne må ikke opsættes på tegltage.  
       Ansøger ønsker panelerne alene opsat på sydvendte tagflader.  

  

Aktuel tagbeklædning er jfr. det oplyste eternitplader.   

  

Sommerhuset samlede tagflader udgør ca. 127 m2  og 10 % heraf svarer til ca. 13 

m2 solpaneler. Der ansøges om opsætning af ca. 15 m2 solpaneler – svarende til 

ca. 12 % . Der er således tale om en begrænset overskridelse af lokalplanens 

bestemmelse for solenergipaneler.    

  

Forinden dispensation kan meddeles skal der gennemføres naboorientering.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

I henhold til planlovens § 19 kan der dispenseres for bestemmelserne i en 

lokalplan, forudsat dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Principperne i planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold til den 

aktuelle sag, ses der intet til hinder for at meddele dispensation til de ansøgte 
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afvigelser.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 ansøgte dispensation imødekommes  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bilag til PMU l  (dok.nr.100953/11) 

Svarbrev på ansøgning om solcellepanaler-  (dok.nr.91364/11) 

Dispensations ansøgning. (dok.nr.93544/11) 
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20. Ansøgning om dispensation fra lokalplan m.v. på 

ejendommen Gl. Skolevej 3, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø modtog henholdsvis den 19. august og 12. september 

2011 en ansøgning om opførelse af nyt udhus på 14 m
2
 på ovennævnte ejendom. 

Der er i forvejen opført en garagebygning på 15 m
2
 med anden beliggenhed på 

grunden.  

  

Der ansøges samtidig om dispensation fra den for området gældende lokalplan – 

herunder antallet af udhuse og størrelsen på disse. 

  

En gennemførelse af ansøgte udhusbebyggelse forudsætter, at der meddeles 

dispensation fra lokalplanen og tilladelse til afvigelse fra byggeretten. Der skal i 

denne forbindelse gennemføres naboorientering og partshøring hos berørte 

naboer.  

  

Plangrundlag for ejendommen 

  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.07.01, 

der udlægger området til helårsboliger (åben-lav) med tilhørende kollektive anlæg 

m.v., der kan foregå uden gener for omgivelserne m.v.  

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan SKA.56-B.8.  

  

I henhold til lokalplanens kortbilag 10, er ejendommens beboelsesbygning optaget 

som bevaringsværdig bygning – er dog i registranten givet bevaringsværdi 5.   

  

Dispensationer fra lokalplanen.  

  

Det ansøgte forudsætter følgende dispensationer fra lokalplan SKA.56-B.8 

  

 Pkt 1.16.3 - under ny bebyggelse og grunde < 700 m
2
 – gælder. ”Der kan 

kun tillades opført 1 bygning carport/garage/udhus på max. 20 m
2
” 

 Overstiger denne ene bygning 20 m
2
, medregnes det overskydende areal i 

bebyggelsesprocenten på 25.  

 Der ansøges om 2 udhuse med et samlet areal på 29 m
2
.  

  

I forbindelse med sagsbehandlingen, blev det foreslået ansøger, evt. at 

sammenbygge garage/udhus, men dette ønsker ansøger ikke.  

  

Afvigelser fra byggeretten. 

I henhold til gældende bygningsreglement BR-10 kap. 2.7 – byggeretten – er der 

fastsat bestemmelser for en bygnings bebyggelsesprocent, etageareal, etageantal, 

højde og afstandsforhold. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende 

ansøgninger indenfor byggeretten. Overskrides byggeretten kan der, efter en 

”helhedsvurdering”, jf. BR-10 Kap. 2.1 meddeles tilladelse til det ansøgte. En 

tilladelse efter kap. 2.1 udløser normalt en partshøring hos berørte naboer.  
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 Den ansøgte placering af udhus er i strid med BR-10 kap. 2.7.6 stk. 2, der 

fastsætter, at ingen del af en bygnings ydervægge eller tag – indenfor for 
en afstand af 2,5 m fra skel – være højere end 2,5 m. Den ansøgte bygning 
ønskes opført i en højde af 3,4 m. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

I henhold til planlovens § 19 kan der dispenseres for bestemmelserne i en 

lokalplan, forudsat dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Principperne i planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold til den 

aktuelle sag/lokalplan – ses der intet til hinder for at meddele dispensation til 

ansøgte afvigelse. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og miljø indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på det ansøgte 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bilag til PMU - (dok.nr.101178/11) 

Bilag 2 PMU  (dok.nr.101188/11) 

Registrering af bevaringsværdi -  (dok.nr.101198/11) 
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21. Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdigt udhus på 

ejendommen Vesterbyvej 5, 9990 Skagen  

 

Sagsfremstilling 

På vegne af ejer, fremsender rådgiver den 28. juli 2011 ansøgning om nedrivning 

af eksisterende kondemnable udhus og genopførelse af ny større 

udhusbebyggelse på ovennævnte ejendom.  

  

Ny udhusbygning ansøges udført i samme størrelse og proportioner som 

eksisterende udhus, herunder udføres facadepartier efter opmålingstegninger af 

eksisterende facadepartier. Udhuset øges i længden med 2,5 m – nyt bebygget 

areal bliver herefter 22 m
2
.  

  

Udhuset, der ønskes nedrevet, er i henhold til lokalplanen bevaringsværdigt. 

  

Plangrundlag  

Ejendommen er i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser SKA.B.04.04, 

udlagt til åben-lav boligbebyggelse/helårsboliger. Herudover gælder Lokalplan 

SKA.242.B for ejendommen.  

  

I henhold til lokalplanen er ejendommens bygninger optaget som bevaringsværdige 

jfr. kortbilag 3 og er i SAVE registreringen tildelt en bevaringsværdi på 3. Dette 

gælder både for vaskehus/udhus og boligen. 

  

I henhold til lokalplanens pkt. 9.1 gælder at ”Bevaringsværdige bygninger må ikke 

nedrives ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse”   

Såfremt udvalget er indstillet på, at meddele tilladelse til nedrivning, skal der 

forinden tilladelse meddeles - iværksættes annoncering m.v.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der meddeles tilladelse til det ansøgte 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Et flertal ønsker kun at meddele tilladelse til nedrivning og etablering af et 

tilsvarende nyt udhus.  

Erik Sørensen og Jens Hedegaard Kristensen tiltræder indstillingen.  

  

 

Bilag 

Byggeansøgning med dispesationsansøgning.pdf  (dok.nr.77698/11) 

Forslag til nyt udhus-situationsplan, snit, facader og plan.pdf  (dok.nr.77700/11) 

Udhus eksist. forhold-situationsplan, snit, facader og plan.pdf  (dok.nr.77701/11) 

SAVE bevaringsregistrering -  (dok.nr.101291/11) 

Supplerende billleder af udhus  (dok.nr.102151/11) 
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22. Regulering af rørlagt vandløb 

 

Sagsfremstilling 

  

I forbindelse med klagesag om vedligeholdelse af rørlagt vandløb, beliggende på 

adressen Idskovvej 36, Dybvad, blev det af PMU på møde d. 10. august besluttet 

at lodsejeren ikke skulle politianmeldes for ikke at overholde sine forpligtigelser. 

  

Forvaltningen har efterfølgende holdt møde med lodsejeren.  

  

Det blev på mødet drøftet, hvilke problemer der var vedr. den manglende 

vedligeholdelse. Lodsejeren havde udskiftet en strækning af det rørlagte vandløb 

med en drænslange af en mindre dimension.  

Det blev aftalt at der skulle etableres et bygværk der tilbageholder grene og 

lignende fra rørledningen, og at kloakmesteren skulle dokumentere, hvilken 

afledning der var for henholdsvis det gamle rør og den nye drænslange. 

Kloakmesteren oplyste efterfølgende at der er en afledning på ca. den halve 

mængde vand.  

Det blev endvidere aftalt at man skulle vente og se tiden an, om der ville være 

opstuvningsproblemer med konsekvens for opstrøms beliggende arealer.  

  

Pr. brev af 1. august 2011 klager en gruppe af lodsejere til borgmesteren vedr. 

sagen.  

  

Forvaltningen vurderer, at der skal gennemføres en reguleringssag, for at bringe 

forholdene i orden. 

Vandspejlet i søen kan sænkes ca. 40 cm, hvorved at den opstuvende effekt af 

søen får mindre betydning.  

  

Reguleringssagen skal gennemføres på forvaltningens foranledning, og de 

lodsejere der har gavn af reguleringen skal betale udgifterne i forhold til 

nyttevirkningen. 

  

Der er af forvaltningen vurderet at der er 3 private lodsejere, samt kommunen der 

har gavn af reguleringen. 

  

Navn                                            Andel 

  

Lodsejer 1                                     13,3 % 

Lodsejer 2                                     33,1 % 

Lodsejer 3                                     26,8 % 

Park & Vej, Vejafdelingen                   12,0 % 

Frederikshavn kommune, ejendomme     14,8 % 

Der vil i nærmeste fremtid blive afholdt møde med lodsejerne, for at skabe enighed 

om gennemførelse af projektet.  

Forvaltningen har vurderet hvilke konsekvenser reguleringen har for de beskyttede 
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naturområder. Det er vurderet at der kan gives dispensation til reguleringen med 

baggrund i betydningen for stabilt afledning af vand fra opstrøms beliggende 

boligområde.  

 

Juridiske konsekvenser 

Reguleringssagen gennemføres efter vandløbslovens § 17, og der skal gives 

dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Reguleringen af vandløbet er af Park & Vej vurderet at ville koste 24.000 dkr. for en 

rørdimension på 200 mm. og 32.400 dkr. for en rør dimension på 250 mm. 

Frederikshavn kommune skal afholde 26,8 % af udgifterne, 6432 dkr for 200 mm 

rør og 8683 dkr. for 250 mm rør.  

Hvilken dimension der skal bruges, vides ikke før efter lodsejerforhandlingen.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ingen.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Ingen.  

 

Organisatoriske konsekvenser 

Ingen.  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Ingen.  

 

Indstilling 

Direktøren for med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der opstartes en reguleringssag på kommunens foranledning.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Fordeling regulering rørlagt vandløb Dybvad..pdf  (dok.nr.101533/11) 
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23. Nyt regulativ for jord for Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Kommunen er forpligtiget til at lave et regulativ for jord med ikrafttrædelse inden 1. 

januar 2012.  

  

Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord i 

Frederikshavn Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske 

forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at 

fremme genanvendelse af affald.  

  

Med nærværende regulativ ophæves ”Regulativ for jordflytning i Frederikshavn 

Kommune” vedtaget af Byrådet den 26. marts 2008.  

  

I udarbejdelsen af regulativet er der taget udgangspunkt i vejledningsmateriale fra 

Miljøstyrelsen. Regulativet er endvidere udarbejdet i samarbejde med AVØ A/S.  

  

Regulativet for jord udgør sammen med regulativ for husholdningsaffald og 

regulativ for erhvervsaffald regelgrundlaget for affaldshåndteringen i Frederikshavn 

Kommune.  

  

Udkastet skal i offentlig høring i en periode på minimum 4 uger.  

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 udkastet sendes ud i offentlig høring i en periode på 4 uger og  

 at Center for Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage administrative 

ændringer i regulativet foranlediget af eventuelle ændringer af det 
lovgivningsmæssige grundlag. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Regulativ om jord - UDKAST (dok.nr.96102/11) 

 
 Åben sag 
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24. Nye affaldsregulativer for Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø fremlægger i henhold til affaldsbekendtgørelsen forslag 

til nye affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv til godkendelse 

og udsendelse i offentlig høring i 4 uger.  

  

Ændring af miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 513 af 12. juni 2009 om ændring af lov 

om miljøbeskyttelse og andre love (Ny organisering af affaldssektoren)) og 

affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald) 

betyder, at kommunernes regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald skal 

ændres. 

  

Regulativerne fastlægger borgernes og virksomhedernes rettigheder og pligter på 

affaldsområdet, og udstikker de nærmere retningslinjer for affaldsordningerne.   

  

Regulativerne er udarbejdet i samarbejde med AVØ A/S og Modtagestationen 

Vendsyssel. 

  

Der indføres landsdækkende standardregulativer for at få større ensartethed og 

gennemsigtighed i kommunale regulativer og gebyrer. Herudover er det formålet at 

opnå ens regler om adgang til genbrugspladserne og endeligt at liberalisere det 

genanvendelige erhvervsaffald, så det ikke er omfattet af kommunernes ordninger 

og anvisningsret.  

  

Standardregulativerne er beskrevet i den ny affaldsbekendtgørelse og selve 

udarbejdelsen sker i en ny database for Nationale Standard Affalds Regulativer - 

NSTAR. Når regulativerne er vedtaget, vil samtlige kommuners regulativer være 

tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

  

Regulativ for husholdningsa ffald 

  

Udkastet til regulativ for husholdningsaffald, jf. bilag 1, indeholder i store træk 

regler, der ligner de hidtidigt gældende på dette område. Det er således stadig 

kommunen, der etablerer indsamlingsordninger til håndtering af alt affald fra 

husholdningerne. 

  

Tidligere var regulativerne langt mere detaljeret og udgjorde grundlaget for den 

meget tætte regulering af de mange ordninger på husholdningsaffaldsområdet. Det 

nye regulativ er mere overordnet. De nærmere retningslinjer for brugen af de 

enkelte affaldsordninger vil derfor bli ve beskrevet i AVØ´s affaldshåndbog og vil 

blive tilgængelige på kommunes og AVØ’s hjemmeside.  

  

  

Regulativ for erhvervsaffald 
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På erhvervsområdet er der sket væsentlige ændringer i forhold til kommunernes 

hidtidige tilrettelæggelse af affaldshåndteringen. 

  

Det væsentligste er, at kommunerne ikke længere må anvise genanvendeligt 

erhvervsaffald til behandling. AVØ har informeret kommunens virksomheder om, at 

de derfor ikke længere må benytte de kommunale genanvendelsesordninger for fx 

pap og papir.  

  

Virksomhederne kan nu selv vælge, hvilken transportør, indsamlingsvirksomhed og 

genanvendelsesanlæg, de vil benytte. Virksomhederne har dog pligt til at anvende 

miljøgodkendte genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomheder og 

registrerede transportører.  

  

Derfor indeholder udkastet til erhvervsaffaldsregulativ, jf. bilag 2, kun ordninger, der 

vedrører affald, der ikke kan genanvendes.  

  

Hensigten med de nye regler har været, at store virksomheder med stor 

affaldsproduktion vil få bedre mulighed for selv at vælge transportør/indsamler og 

behandlingsanlæg og dermed sikre virksomheden en økonomisk fordel af 

forbedrede konkurrenceforhold på affaldsområdet.  

  

Videre proces 

Efter høringen skal regulativerne via Plan- og miljøudvalget til endelig vedtagelse i 

Byrådet. Når Byrådet har vedtaget regulativerne, skal de offentliggøres ved 

indrapportering til den nationale regulativdatabase. Regulativerne træder i kraft 1. 

januar 2012.  

 

Økonomiske konsekvenser  

  

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  

  

Retningslinjer for den kommunale opkrævning af affaldsgebyrer fastsættes ikke 

længere i de kommunale regulativer. Gebyropkrævningen er nu hjemlet direkte i 

Miljøbeskyttelseslovens § 48 og affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.  

Byrådet har på møder den 31. august 2011 godkendt renovationstakst, miljø- og 

genbrugsgebyr for 2012. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 udkastet til affaldsregulativer for husholdninger og erhverv sendes ud i 

offentlig høring med en høringsperiode på 4 uger.  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  
Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 
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Udkast erhvervsaffaldsregulativ - 16-09-2011 (dok.nr.95819/11) 

udkast regulativ for husholdningsaffald.pdf  (dok.nr.96266/11) 
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25. Plan- og Miljøudvalgets møder i 2012 

 

Sagsfremstilling 

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til plan for de politiske udvalgs møder i 

2012. 

  

Jf. styrelseslovens § 20 skal de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe 

beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.  

  

Der er foreslået følgende mødedatoer i 2012 for Plan- og Miljøudvalget:  

  

Møder: 

  

31.januar 

6. marts 

10. april 

8. maj 

12. juni 

7. august  

4. september 

9. oktober 

6. november 

4. december 

Alle møderne foreslås afholdt i udvalgslokalet på Fasanvej 1 kl. 14.30.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til mødeplan. Med den ændring 
at tirsdag den 7. august ændres til torsdag den 16. August med samme 

mødested og tidspunkt 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/3714 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: PMU 
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26. Igangsætning af et samlet koordineret projekt for rekreativ 

infrastruktur i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune bliver jævnlig kontaktet af lokale ildsjæle fra flere dele af 

kommunen, som arbejder med initiativer, der knytter sig til sti-planlægning og andre 

tiltag i forbindelse med rekreative ruter og adgang til kommunens attraktive natur. 

Center for teknik og miljø har på den baggrund undersøgt sammenhængen med 

kommunens overordnet planlægning. 

  

Kommunens strategier 

I Frederikshavn Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategien 2008) beskrives 

lokalbefolkningen som en væsentlig drivkraft, der kan bidrage og tage initiativ til at 

iværksætte mange nye udviklingsprojekter. Herudover påpeges det, at de vigtigste 

ressourcer desuden er kommunens enestående natur samt de eksisterende kultur- 

og landsbymiljøer i landdistrikterne.  

Strategien gør endvidere opmærksom på, at udfordringen ligger i at understøtte de 

eksisterende initiativer i landdistrikterne.  

  

I ’Udviklingsstrategien for Landdistrikterne’ (Landdistriktsstrategi 2008) prioriterer 

Frederikshavn Kommune desuden en række udviklingsprojekter der fremmer 

udfordringer og mål i forbindelse med oplandsbyernes infrastruktur, fælles ansvar 

og ejerskab for lokale stier og naturarealer samt at skabe et net af stier i hele 

kommunen som grundlag for netværk og synergi landsbyerne imellem.  

  

Distriktsudvalget har på et udviklingsseminar som oplæg til Landdistriktsstrategien 

2008 udarbejdet idéer til udvikling af projekter. Heriblandt nævnes at den lokale 

natur og de tilknyttede kulturspor skal gøres tilgængelige, aktiveres og formidles. 

Oplevelserne skal have en sammenhæng, der bliver tilgængelig for både lokale 

beboere og turister. Der skal desuden arbejdes med markedsføring/synliggørelse 

af den fantastiske natur, etablering af flere ruter som Rideruten, Nordsøstien osv. 

samt fortællingen af den gode lokale historie.  

  

Koordineret indsats 

På baggrund af det lokale engagement og kommunens strategier ses der et 

potentiale i at iværksætte en koordineret indsats, vedrørende rekreative stier og 

ruter samt lignende initiativer, hvor kommunen facilitere og involvere de 

engagerede borgere i landdistrikterne såvel som i hele kommunen generelt.  

Der kan nedsættes en initiativgruppe bestående af lokale interesserede ildsjæle 

som gennem vejledning fra en kommunal nøgleperson får hjælp og rådgivning i 

forbindelse med realiseringen af deres ideer til lokale sti-projekter og andre tiltag, 

som gør kommunen mere attraktiv for borgere og gæster.  

  

Det er ideen og hensigten at de lokale ildsjæle og initiativtagere forestår arbejdet i 

forbindelse med søgning af midler til realiseringen og gennemførelsen af de 

konkrete projekter samt anlæggelse og drift. Den kommunale nøgleperson 
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bliver her et direkte link mellem borgerne og det kommunale system, som blandt 

andet kan bidrage med konkretisering af idéer, rådgivning i forhold til søgning af 

fonde, ansøgninger om tilladelser og dispensationer og aftaler om vedligeholdelse i 

forhold til de kommunale opgaver og forpligtigelser. Udgangspunktet er at driften 

skal varetages af initiativtagerne. 

  

Gennem initiativgruppen opbygges der endvidere et netværk landsbyerne imellem, 

som danner forum for udveksling af idéer samt grundlag for innovative 

og sammenhængende løsninger.  

Projektet har været præsenteret for grønt råd, som ser det som et spændende 

projekt. 

  

 

Økonomiske konsekvenser  

  

Der tages udgangspunkt i eksisterende konkrete projekter vedrørende den 

rekreative infrastruktur i Frederikshavn Kommune. Der bygges således videre på 

det lokale engagement, så projektets aktualitet og ejerskab forankres lokalt hos 

ildsjæle og initiativtagere.  

  

De enkelte lokale initiativer skal være med til at danne grundlag for en koordineret 

indsats, som skaber forum for initiativ, netværk, borgerinddragelse samt 

metodeudvikling.  

  

Til denne koordinerede indsats søges der eksterne midler såsom nationale 

støtteordninger. Disse støtteordninger og fonde dækker som oftest i omegnen af 50 

% af nettoudgifterne. Hertil foreslås det, at Frederikshavn Kommune primært 

medfinansierer projekterne med arbejdstimer.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

  

 der igangsættes en koordineret indsats vedrørende den rekreative 
infrastruktur i Frederikshavn Kommune, med udgangspunkt i det lokale 

engagement.  

 der søges eksterne midler til koordineringsprojektet.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Indstillingen tiltrædes. 
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27. Orienteringssag - Hærvejen i Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

”Hærvejen i Vendsyssel” er et projekt, der har til formål at etablere det sidste stykke 

af hærvejsruten fra Viborg til Frederikshavn og/eller Hirtshals som cykel-, vandre- 

og riderute med tilknyttede overnatningsmuligheder og formidling. En del af denne 

rute kommer således til at forløbe gennem Frederikshavn Kommune, fra 

kommunegrænsen i syd til Frederikshavn færgehavnen i nord.  

  

”Hærvejen i Vendsyssel” vil således forbinde pilgrimsruterne i Norge og Sverige 

med de sydeuropæiske pilgrimsruter. Der vil være en synergieffekt ved at koble 

Hærvejsstrækningerne gennem hele Jylland sammen som én tu ristdestination, og 

som en del af en Europæisk kulturrute.  

  

  

Hærvejsruten er et etableret brand, som efterspørges af et stigende antal turister 

og pilgrimsvandrere, og ruten kan dermed være med til at øge turisme, ved at 

synliggøre og anvende lokal kulturarv til at skabe autentiske turismeprodukter. 

Dette vil være til fordel for såvel de lokale erhvervsdrivende i service og 

oplevelseserhvervene som for lokalbefolkningen i områderne, der vil få glæde af de 

øgede rekreative muligheder.  

  

De kommende Hærvejsruter går primært gennem de centrale dele af Himmerland 

og Vendsyssel, langt fra kysterne i landdistriktsområder, hvor der er risiko for 

affolkning.  

Projektet kendetegnes ved at have en bred forankring blandt mange forskellige 

ildsjæle, som besidder en stor entusiasme og viden omkring den historie, natur og 

kultur, der knytter sig til Hærvejen. Der er derfor mulighed for at fremme nye 

værdifulde samarbejder mellem lokale ildsjæle og offentlige myndigheder både 

internt og på tværs af regionerne.  

  

  

Indtil årets udgang arbejdes der med et forprojekt, hvor de 8 nordjyske kommuner 

skaber konsensus omkring hærvejens oplevelsesmuligheder og ruteforløb. Hver 

kommune afholder en workshop i oktober, hvor alle interessenter (turisterhverv, 

museer, vandrelav, pilgrimme, menighedsråd, Friluftsrådet og andre grønne 

organisationer) inviteres til at bidrage med viden og lokalkendskab til de 

oplevelses- og turismemæssige potentialer, der findes i kommunen nær den 

kommende hærvej.  

Frederikshavn Kommunes ’Udviklingsstrategi for Landdistrikter’ har bl.a. fokus på 

tilgængeligheden af lokale kulturspor, hvilket hærvejsprojektet direkte kan være en 

garant for og der lægges endvidere op til fortællingen af den gode historie samt 

etablering af flere ruter som Rideruten, Nordsøstien osv.  

Kommunens Planstrategi fastslår herudover at en øget synlighed og tilgængelighed 

til den spændende natur, er et stort udviklingspotentiale for især landdistrikterne.  

Det er desuden opfattelsen i Center for Teknik og Miljø, at Hærvejsprojektet bl.a. 
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kan understøtte og bidrage til udviklingen af Kommunens andre rekreative initiativer 

og sti-projekter.  

Grønt råd har været præsenteret for projektet, som fandt det interessant.  

 

Økonomiske konsekvenser  

  

Rold Skov Natur- og Kulturcenter har ansøgt Vækstforum om 400.000 kr til 

forprojektet, der forløber frem til udgangen af år 2011. Ansøgningen er vedlagt som 

bilag.  

Frederikshavn Kommune medfinancierer projektet med 10.000 kr kontant samt 

10.000 kr i arbejdstid. Frederikshavn Kommune har givet tilsagn om 

medfinansieringen, se vedlagte erklæring.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

  

         sagen til orientering  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Til orientering.  

 

Bilag 

Ansøgning til Vækstforum - forprojekt (dok.nr.96723/11) 

Medfinansieringserklæring (dok.nr.96726/11) 
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28. Orienteringssag - Meddelte påbud 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 07/1591 
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 Besl. komp: PMU 

 

  



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 04. oktober 2011 Side 61 af 66 

 

29. Orienteringssag - Projektforslag for 

fjernvarmetransmissionsledning fra Hørby Varmeværk til 

Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk 

 

Sagsfremstilling 

HMN Naturgas I/S har ved advokat firmaet DAHL påklaget Byrådets godkendelse af 

projektforslag for transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til Thorshøj 

Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk, til Energiklagenævnet.  

  

COWI, som har udarbejdet projektforslaget, har kommenteret klagen fra 

advokatfirmaet DAHL.  

  

Begge skrivelser er fremsendt til Energiklagenævnet sammen med projektforslag 

samt Byrådets beslutning. 

Klageskrivelse fra advokatfirmaet DAHL og COWI’s kommentarer til klageskrivelse 

er bilagt til orientering. 

Center for Teknik og Miljø har kontaktet Energiklagenævnet, som har oplyst, at der 

er en max. sagsbehandlingstid på 8 måneder.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

  

 sagen til orientering  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Til orientering.  

 

Bilag 

Bemærkninger fra COWI i pdf (dok.nr.97840/11) 

Klageskrivelse fra advokatf irmaet DAHL (dok.nr.70827/11) 

 
 Åben sag 
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30. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanser 

 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser: 

  

 Påbud om nedrivning af et sommerhus på ejendommen Knappenvej 
56 i Frederikshavn af 2. september 2011  
Ejer af ejendommen har påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet over 

kommunens afgørelse om påbud til nedrivning af sommerhus på 58 m
2
. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Frederikshavn Kommunes 

afgørelse af 9. februar 2011 om påbud om lovliggørelse af 

sommerhus  

 . 

 Afslag på en ansøgt lovliggørende dispensation fra en 
lokalplanbestemmelse til bibeholdelse af et opstillet drivhus på 
ejendommen Strandgården 34 i Sæby af 12. september 2011  
Ejer af ejendommen har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse med 

afslag på lovliggørende dispensation til at bibeholde et drivhus til Natur- og 

Miljøklagenævnet. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Klagen afvises fra realitetsbehandling. En retlig lovliggørelse af 

drivhus vil forudsætte at Frederikshavn Kommune meddelte 

dispensation fra lokalplanbestemmelsen. Det er op til kommunens 

egen skønsmæssige vurdering om den ønsker at meddele en 

sådan dispensation eller om den ønsker at meddele afslag herpå.  

 Afslag til plantning af juletræer på ejendommen Skølstrupvej 8 i Sæby 
af 20. september 2011 
Ejer af ejendommen har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 

25. maj 2011 med afslag til plantning af juletræer.  

Natur- og Miljøklagenævnet er kommet frem til følgende afgørelse:  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 

afgørelse, idet nævnet ikke finder, at der i den konkrete sag 

foreligger særlige forhold, som kan begrunde en dispensation fra 

forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3.  

 Klage over meddelelse af byggetilladelse til ejendommen Vestre 
Strandvej 56, Skagen af 22. september 2011 
En nabo til ejendommen har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse 

om meddelelse af byggetilladelse til om- og tilbygning herunder påbygning 

af ny tagetage og opførelse af integreret udhus af 13. september 2010.  

Statsforvaltningen Nordjylland er kommet frem til følgende afgørelse: 

Statsforvaltning stadfæster Frederikshavn Kommunes afgørelse, 

idet statsforvaltningen finder, at bebyggelsesprocenten er 

overholdt.  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

  

 sagen til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Til efterretning.  

De datamæssige forhold omkring sag nr. 4 berigtiges. 
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31. Efterretningssag - NT indkalder forslag til ændringer på 

køreplaner 2012/2013 

 

Sagsfremstilling 

Via Center for Skole og Ungdom har skoler og institutioner været orienteret 

orienteret herom.  

Der er ikke indkommet væsentlige forslag til ændringer på køreplanerne.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indsiller, at  

         sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Til efterretning.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/145 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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32. Orienteringssag - Mandskabsfaciliteter Skagen Havn  

 

Sagsfremstilling 

 00Frederikshavn Byråd besluttede på mødet den 31. august 2011 at imødekomme 

Havnens ansøgning, dog således, at mandskabsfaciliteter kun tillades etableret i 

forbindelse med enkeltstående større projekter og ikke i forbindelse med 

tilbageværende sæsonbetonede aktiviteter.  

Tilladelsen er tidsbegrænset og gælder indtil 30. juni 2013.  

I forbindelse med planlægning for de centrale dele af Skagen Havn, er det meget 

klart tilkendegivet, at Skagen Havn skal fastholdes som en erhvervshavn.  

Det er derfor afgørende, at enkelte virksomheders behov for etablering af særlige 

mandskabsfaciliteter, ikke må påvirke havnens udvikling som erhvervshavn.  

Det vil ikke være muligt at opretholde Skagen Havn som erhvervshavn og samtidig 

give mulighed for boliger på havnen ved en ny lokalplan.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011  

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5211 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 
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